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  سلطنة عمان

  وزارة التربية والتعليم

  المديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة الباطنة شمال

   م2009 / 2008للعام الدراسي السادس                                                                            لصف ا

  :                                               الزمن                     العلوم ومفاهيم الجغرافيا البيئية 

  

  األحياء: أوال 

  : على رمز اإلجابه الصحيحهبالتظليل من بين البدائل المعطاة الصحيحة اإلجابةاختر 
  

  :من أمثلة التكيف السلوآي لدى الكائنات الحيه -1

         وجود فراء آثيف لدى الدب القطبي

  دى النسر        المخالب ل

          التظاهر بالموت لدى الخنافس

          الخف العريض لدى الجمل
  

 قررت مريم في يوم ما مراقبة تكون ثمار في نوع من األشجار الموجوده في -2
مما يدل ، فالحظت أن هذه  الشجره غير قادره على تكوين أي ثمار ، حديقة منزلها 

  :حد األعضاء اآلتيهعلى أن أزهار هذه الشجره تفتقد إلي أ

         السبله

         البتله

         السداه

         الكربله
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 إذا آان لديك أربع خاليا بكتيريه وترآتها تتضاعف فإن عددها بعد مرور ساعه -3
  :يساوي

                       8  

                      16  

                       32  

                       64  

  
 يوضح الشكل شبكة غذائية ، ما الكائن الحي المتوقع ازدياد عدده في حالة -4

  انقراض األرانب ؟
  

         اإلنسان     

       فرس النبي       

       العشب     

        البومة     

  

 فكم تكون آتلتها بالجرام في جسم اإلنسان بعد،  جم 2000 إذا آانت آتلة طحلب تساوي -5
  :السلسله التاليهمرورها في 

  طحلب           قشريات          أسماك          إنسان

  "من الطاقه الغذائيه المتوفره إلي المستوى الذي يليه % 10علمًا بأنه يمر ما يقارب "

               2  
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              40  
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 أحد الكتب العلميه المخطط التالي الذي يوضح عملية التمثيل الضوئي ولكنه شاهد أحمد في -
  :ادرسه جيدًا ثم اجب عما يلي،غير مكتمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : اآتب مدلول الرموز التاليه-6

A .................................................  

B................................................  

C.... ............................................ 

D................................................  

   تعقب سلسلة تحوالت الطاقه التي تحدث في الشكل السابق-7

.............................................................................................  

  دلة عملية التمثيل الضوئي استنتج معا-8

.............................................................................................  
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ساعد سالم في ،  جمع سالم مجموعة من أوراق األشجار عند ذهابه إلي مزرعة جده -9
  .تصنيف تلك االوراق حسب أنواعها

 

  

  

        

  

 من المدرسه تناولت وجبة الغداء وذهبت مع صديقتها فأخذت تجري وتلعب ريم بعد رجوع -
  .بالكره وفجأة أحست بألم شديد في معدتها

 ما الجهاز المسئول عن تنسيق األعمال بين أجهزة الجسم األخرى التي ساعدت فاطمه -10
  على الجري ؟

.............................................................................................  

   لماذا أحست بألم شديد في المعده؟-11

 نحن -12.............................................................................................
ونعد المسئول ، حيث نظهر تحت المجهر على شكل نقاط صغيرة الحجم ، آائنات دقيقه جدًا 

بعضنا مفيد لإلنسان والبعض اآلخر ضار ، ول عن تحلل المواد العضويه إلي أشكال جديده األ
  فمن نكون؟. له

.........................................................................................  
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  : هي عندما يتفاعل األآسجين مع الماغنيسيوم فإن نوع المادة المتكونة -13

  مرآب        
  

  محلول           
  

  عنصر           
  

  مخلوط        
  
 

  تحتوي على أقل آتلة ؟) ل ، س ، ص، ع (  أي العلب األربع -14

  

    س              

     ص             

      ع             

    ل              

  

طائر داخل الفرن ، ما سبب انتفاخ أثناء إعداد هدى لفطائر الجبن الحظت انتفاخ الف -15
  الفطائر ؟

   )O2(      تصاعد غاز األآسجين 

  تمدد الجبن في الفطائر       

         تبخر الماء من الفطائر

   )CO2( تصاعد غاز ثنائي أآسيد الكربون       

  

  

     ع جرام10

 ص               جرام10   س
 جرام10

 جرام10

      ل
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  :يساوي ) مل( من خالل الشكل الذي أمامك فإن حجم قطعة الحجر بوحدة -16

           30                      

          50   

         80  

        110  

  

 سعاد فتاة تحب مساعدة والدتها في غسيل األواني ، و في يوم ما ترآت الليفة المعدنية - 17
المستخدمة في التنظيف في مكان رطب لمدة يومين ، فالحظت تكون طبقة بنية على تلك الليفة 

  .دث في الليفة المعدنية استنتج نوع التغير الحا. 

 ..................................................................................... 
  

 بتذويبه في الماء  في  ثم قام) 1(يوسف مكعب من السكر قام بطحنه في الحالة رقم  لدى - 18
  :آما هو موضح باألسفل ) 2(الحالة رقم 

  

  

      

   

      

  ) :2(و ) 1(قراءة الميزان في الحالتين حدد 

  ) =......................1(قراءة الميزان في الحالة  •
 ) = .......................2(قراءة الميزان في الحالة  •
 ............؟ ) أ( ما نوع التغير الذي حدث في العملية  •

أ

ب

ج

د

  مل 30

  مل 80

 قطعة حجر

  سكر مطحون
  جم6=  آتلة الماء 

   محلول سكر 

 )جرام 2( مكعب سكر

 ميزان

بأ
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 ما المقصود بعملية اإلنصهار؟ -19
............................................................................................................

..............................................................................  

  

 قامت ليلى بإجراء تجربة في درس العلوم حيث أعطتها المعلمة محلول آبريتات النحاس و -
، فالحظت ليلى تكون مادة لونها بني على قطعة الخارصين آما أنها الحظت بعد قطعة خارصين 

  .فترة تغير لون محلول آبريتات النحاس األزرق 

  

 

 

 

   ما نوع التغير الحادث في التجربة ؟-20

.............................................................................................  

  ما المواد الناتجة من تفاعل آبريتات النحاس مع الخارصين ؟ -21

.............................................................................................  

   ماذا تتوقع أن يحدث لو استبدلت ليلى قطعة الخارصين بمسمار حديدي ؟-22

.............................................................................................  

    .............................................................................................  

  

  

  

  

          

         

  محلول

 النحاس آبريتات 

     قطعة

 خارصين
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   أي األشكال التالية يوضح ما يحدث لألشعة بعد اختراقها لعدسة محدبة؟-23

  

      

  

  

  

  

  

  
  

أي هذه المواد ، مواد مختلفه ) 4(مغانط  بعد تقريبها من )4( يوضح الشكل المجاور -24
  تتوقع أن تكون سكر؟

                         1  

                         2  

                         3  

                        4  

عني هذا أنه يستهلك قدرًا من الطاقه في ي، )  وات60(  مصباح آهربائي مكتوب عليه-25
  :الثانيه يساوي بالجول

                        60  

                      120  

                        240        
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 يوضح الشكل الذي أمامك سقوط تفاحة إلى األرض في أي المواضع الثالثة تؤثر -26
 جاذبية األرضية على التفاحة ؟ال

  
   فقط2         الموضع 

   فقط2 و 1        الموضعان 

   فقط3 و 1        الموضعان 

  3 و 2 و 1        المواضع 

  

  : وصل عادل دائره آهربائيه تحتوي على أربعة مصابيح وبطاريتين آما في الشكل التالي-

  

  

  

  

  

من ) 1(في الدائرة عند فصل المصباح رقم) 4,3,2( ماذا يحدث إلضاءة المصابيح -27
  موضعه؟

.............................................................................................  

  ).3(عند احتراق المصباح رقم )4( ماذا سيحدث إلضاءة المصباح رقم -28

.............................................................................................  
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  : قامت مجموعه من الطالب بإجراء التجربه الموضحه بالشكل التالي-

  

  

  

  

  

  

  

  . قارن بين وزن الجسم في الهواء ووزنه في الماء-29

.............................................................................................  

  . احسب وزن السائل المزاح-30

.............................................................................................  

  .القوى المؤثره على الجسم) 2( حدد على الشكل -31
  

   اذآر مبدأ ارخميدس-32

............................................................................................................
..............................................................................  

 يبذل العلماء جهودا آبيره الآتشاف مصادر متجدده للطاقه دون أن تؤدي إلي تلويث -33
  .اذآر مثالين لمصادر الطاقه المتجدده. البيئه

............................................................................................................
.............................................................................  

 

 

 )2(شكل  )1(شكل 
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 محور المفاهيم الجغرافية :

 أوال :األسئلة الموضوعية

  : الدائمة ةلية للسكن واالقامل المناطق التا أفض-34

    السهول- أ

    الجبال-ب 

    الصحاري-ج  

    األودية -د 

  :من الموارد الطبيعية الغير متجددة  -35

   الثروة المائية-  أ

   الثروة الهوائية-  ب

   الثروة المعدنية-  ج

   الثروة الفلكية– د 

   : ما عداجميع ما يلي من الممتلكات العامة -36

  ساجد الم-أ  

   المزارع-  ب

   الحدائق -  ج

   المحاآم–  د 
ل أسبوع                             - -37 ة آ وطن نهاي ود لل ى أن يع ا عل ة المتحدة للعمل فيه ارات العربي  سافر محمد إلى دولة اإلم

  :تعتبر هذه الهجرة من أنواع الهجرة 

  القسرية-أ

   الداخلية-ب

   المؤقتة  -ج

   الدائم–د 
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  :د من أضرار التدخين تلوث الجو بدخان السجائر يع- 38

 الجسدية.أ

 البيئية. ب

 االقتصادية.ج

  .االجتماعية. د
 

  : القارة الوحيدة التي ال يوجد بها صحراء   -39

   استراليا               -أ

   أفريقيا                    -ب

   آسيا                  -ج

   أوروبا  -د

دارس في و             -40 اء عدة م ار فقامت بقسمة             أرادت حكومة السلطنة بن ة بمحافظة ظف ة طاق الي
  -:عدد سكان الوالية على المساحة الكلية للوالية وذلك بهدف معرفة

  عدد المواليد) أ

  الهرم السكاني) ب

  الكثافة السكانية) ج

  مساحة الوالية) د
 

  :األسئلة المقالية: ثانيا 

  والرغبة ، اإلقامةومدة ،   صنف أنواع الهجرة من حيث المكان - 41

............................................................................................................

............................................................................................................  

  ..ة وأخرى غير متجددةة وأخرى غير متجددةصنف الموارد التالية إلى موارد متجددصنف الموارد التالية إلى موارد متجدد -42



   األساسيللصف السابع   العلوم والمفاهيم الجغرافية ية المعرفيةفي التنم تدريبياختبار  2008/2009 

 

13 

 

............................................................................................................

............................................................................................................  

 

  ]] أشعة الشمس أشعة الشمس00 الكروم  الكروم 00 النفط  النفط 00ءء الهوا الهوا00االسماكاالسماك[[      

  ما مميزات مدن األآواخ؟ما مميزات مدن األآواخ؟  --4343

............................................................................................................
............................................................................................................  

ان                            --4444 شكلها ومك اح التي ت ة الري سيف من حيث طريق ان ال ة و آثب ان الهاللي قارن بين الكثب
 .انتشارها بسلطنة عمان 

............................................................................................................
............................................................................................................  

............................................................................................................
............................................................................................................  

  ؟ما العاصمة األوربية التي يمر بالقرب منها خط التوقيت الدولي غرينتش -45

 ............................................................................................................  

على المواد الباطنية الذائبة التي تخرج من فوهة البرآان إلى سطح ما المفهوم الذي يطلق  -46
  .األرض 

............................................................................................................
............................................................................................................  

ا - 47 ت مهندس ا إذا آن ا  معماري زالزل  م رض ل رة التع ة آثي ي منطق ي    ف فات الت ي المواص ه
  ستتبعها في  تصميم المبنى ؟

............................................................................................................
............................................................................................................  

............................................................................................................
............................................................................................................  
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  .لبحري؟برأيك ما أنسب وسيلة لحماية تآآل شواطئ ساحل الباطنة بفعل النحت ا -48

............................................................................................................
............................................................................................................  

  

ت     -49 ي جعل ة الت باب الطبيعي ا األس ك م ة برأي ة الباطن ة بمنطق شتري مزرع ان أن ي  أراد خلف
  خلفان  يفكر بشراء المزرعة بمنطقة الباطنة ؟

............................................................................................................
............................................................................................................  

............................................................................................................
............................................................................................................  

  

ة   -50 شتك لتجرب الل معاي ن خ صارم شاهدتك إع و و م ار جون ات  لآلث ي شاش ه ف ة عن  الناتج
  .مها لتقليل من آثار هذه المشكلة مستقبال ؟التلفيزيون  ما التدابير التي ستستخد

............................................................................................................
............................................................................................................  

............................................................................................................

............................................................................................................  
 


